Privacyverklaring
In deze privacyverklaring geven wij weer hoe Delta Marine Crewing
zorgvuldig met uw gegevens en privacy binnen de regels van de AGV
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) werkt. Dit geldt voor
Zeevarenden, Werknemers, Kandidaten, relaties, opdrachtgevers,
leveranciers, overheidsinstanties en bezoekers van onze website en alle
personen waarvan wij data in ons bezit hebben.
Voor Delta Marine Crewing is uw privacy erg belangrijk, als u uw gegevens
bij ons achterlaat, via de website of per mail, dan behandelen wij deze
gegevens uitsluitend volgens ons Privacybeleid zoals in dit document
omschreven.
Onze systemen zijn met de grootst mogelijke zorg beveiligd, hiermee
waarborgen wij de digitale veiligheid conform de AVG.
Wij verzamelen deze gegevens met als doel zeevarenden te werk te stellen.
Van onze zeevarenden en werkzoekenden verzamelen wij
persoonsgegevens en gegevens rondom uw arbeidsverleden. Dit zijn
gegevens die u invult bij een inschrijving via onze website, sollicitatie of
informatie die uw CV bevat als u deze aan ons verstuurd.
Met het versturen van het CV, inschrijven via de website of solliciteren
stemt u in met een inschrijving in onze database en een actieve
bemiddeling via Delta Marine Crewing.
Wettelijk zijn wij verplicht voor werknemers een aantal zaken bij te houden.
In aanvulling kan dit bij een tewerkstelling of inschrijving het volgende
omvatten; NAW gegevens, contactgegevens, geslacht, nationaliteit,
geboortedatum, BSN, personeel, salaris, functie en verzuim gegevens,
monsterboekje, vaarbevoegdheid, overige certificaten en andere gegevens
zijn die gewoonlijk aan een werkgever te verstrekt worden.
Bij een sollicitatie is het niet verplicht deze gegevens met ons te delen,
echter hoe meer informatie wij hebben, des te beter wij u kunnen helpen
naar werk. Met het instemmen met het dienstverband gaat u akkoord met
het verwerken van loon en salarisgegevens.
Deze gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijn of totdat
betrokken om uitschrijving / vernietiging van de data verzoeken (mits dit
wettelijk is toegestaan).
Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijke zijn voor onze diensten
of waartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Delta Marine Crewing B.V. deelt gegevens in overeenstemming met de AVG
met haar entiteiten in binnen en buitenland als ook met opdrachtgevers,
loon en salarisverwerkers, accountant, verzekeraars, klassebureaus,
opleiders, software suppliers, overheden, ed. dit alles alleen indien er
sprake is van een gerechtvaardigd belang, toestemming van betrokkene of
een wettelijke verplichting.
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Het gebruik van Cookies en websitestatistieken dient tot het verkrijgen van
inzicht van ons website gebruik, hiermee willen wij de website in gebruik
verbeteren. Met deze informatie kunnen wij u niet identificeren.
Alle personen waarvan wij data verzamelen hebben het recht tot inzage,
wijziging of verwijderen van de gegevens.
Alle werknemers of leveranciers met toegang tot de verzamelde gegevens
zijn gebonden aan een geheimhouding.
Vragen of klachten kunt u richten aan Jack Zeijderveld bereikbaar op
jack@deltamarinecrewing.nl
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